DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Protokół nr 01/09/2014

z posiedzenia Zarządu Krajowego
Demokracji Bezpośredniej
5 września 2014 roku - Warszawa
Zgodnie z § 3. Regulaminu pracy Zarządu w dniu 05.09.2014 r. o godz. 18:00 w Warszawie, przy ul.
Nowolipki 14/130 odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego DB. Członkowie Zarządu o posiedzeniu zostali
poinformowani w w.w. grupie FB. Na posiedzenie zostali zaproszeni również pełniący funkcję Pełnomocnika
Wyborczego i Pełnomocnika Finansowego podczas zbliżających się wyborów samorządowych, oraz członkowie
Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Zarządu: Przewodniczący Adam Kotucha, Wiceprzewodniczący
Domonik Hernik, Sekretarz Zarządu Beata Dziudzik, Skarbnik Artur Lorek oraz Członkowie Zarządu:
Krzysztof Szewczyk i Krzysztof Naleźniak. Przy czym Artur Lorek dołączył do posiedzenia o godz. 20:20.
W spotkaniu z głosem doradczym uczestniczyli Pełnomocnik Wyborczy Sławomir Dziudzik, Pełnomocnik
Finansowy Janusz Lewandowski oraz członek Komisji Rewizyjnej Piotr Kobus. Uczestnikami byli również
goście: Andrzej Gorayski, Paweł Tanajno i Grzegorz Żółcik.
Przedmiotem posiedzenia było przede wszystkim przyjęcie planu działania Demokracji Bezpośredniej w
wyborach samorządowych wyznaczonych na 16 listopada 2014 poprzedzone dyskusją.
Posiedzenie rozpoczęto od propozycji zmiany porządku obrad, polegającej na zmianie kolejności jego
punktów oraz dodaniu dyskusji na temat wyboru koordynatorów regionalnych.
1.

Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Demokracji Bezpośredniej.

Przewodniczący Demokracji Bezpośredniej przywitał zebranych i otworzył obrady przedstawiając cel, dla
którego zebraliśmy się.
2.

Głosowanie zmiany porządku obrad.

W związku z brakiem precyzyjnych informacji ze stanu finasowania kampanii w wyborach uzupełniających do
Senatu RP postanowiono o zmianie porządku obrad polegającej na przesunięciu dyskusji dotyczącej spraw
wyborów samorządowych na początek posiedzenia oraz wykreśleniu punktu 4 z porządku obrad.
Zarządzono głosowanie. Uprawnionych do głosowania – 5 osób:
głosów za - 5
głosów przeciw – 0
głosów wstrzymujących – 0
Nowy porządek obrad został przyjęty.
3.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków DB.
1.

Filip Rembiałkowski – Warszawa (dekl. z 31.07.2014)

Uchwała nr 01/09/2014 członków Zarządu Krajowego partii Demokracja Bezpośrednia dotycząca
przyjęcia w poczet członków.
głosów za - 5
głosów przeciw – 0
głosów wstrzymujących – 0
Uchwała została przyjęta (01/09/2014).
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4.

Dyskusja oraz przyjęcie planu działania Demokracji Bezpośredniej
samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

w

wyborach

Podczas dyskusji sprecyzowano główny cel przystąpienia DB do wyborów samorządowych. Tym celem jest
zarejestrowanie list do sejmików w całym kraju.
W ramach tego celu podjęto dyskusję nad wyłonieniem koordynatorów regionalnych o zasięgu wojewódzkim
oraz ustaleniu zadań koordynatorom.
Zadania koordynatorów regionalnych:
1) skompletować listy do sejmików – znaleźć „jedynki”;
2) obłużyć lokalne media;
3) organizacja zamówień materiałów dla kandydatów w regionie;
4) stały kontakt z centralą – PW, PF i Szefem Sztabu.
głosów za - 5
głosów przeciw – 0
głosów wstrzymujących – 0
Uchwała została przyjęta (02/09/2014).
Jednocześnie przedyskutowano potrzebę powołania Biura Prasowego i szefa Sztabu Wyborczego oraz
postanowiono o ścisłym zdefiniowaniu obowiązków dla Pełnomocnika Wyborczego, Pełnomocnika
Finansowego, Szefa Sztabu i Biura Prasowego.
Tą część dyskusji zakończono głosowaniem nad powołaniem funkcji Szefa Sztabu. W głosowaniu wzięło
udział 5 członków Zarządu:
głosów za - 5
głosów przeciw – 0
głosów wstrzymujących – 0
Uchwała została przyjęta (03/09/2014).
Na kandydata na Szefa Sztabu zgłosił się Dominik Hernik. Głosowanie nad jego kandydaturą postanowiono
przenieść na następny dzień na grupę zarządu na FB.
Grzegorz Żółcik zgłosił chęć pomocy przy prowadzeniu Biura Prasowego.
Cel drugorzędny – rady miast i gmin, burmistrzowie i prezydentowie miast.
Kolejnym tematem dyskusji było opracownie kalendarza wyborczego DB – załącznik.
Na tym dyskusję przerwano, przewodniczący zarządził przerwę w obradach.
Zanim uczestnicy posiedzenia udali się na przerwę głos zabrał Krzysztof Szewczyk, który zgłosił ustnie
rezygnację z funkcji członka Zarządu. Jednocześnie poprosił o możliwość umotywowania swojej rezygnacji
podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, na uzyskał zgodę.
=== przerwa ===
Po przerwie do obrad dołączyli Artur Lorek i Piotr Kobus.
5.

Dyskusja dotycząca propozycji wyboru koordynatorów regionalnych.

Zadania koordynatorów regionalnych:
1) skompletować listy do sejmików – znaleźć „jedynki”;
2) obłużyć lokalne media;
3) organizacja zamówień materiałów dla kandydatów w regionie;
4) stały kontakt z centralą – PW, PF i Szefem Sztabu.
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Propozycje osobowe koordynatorów regionalnych:
1.
Dolnośląskie - Paweł Gębuś: pawel.gebus@db.org.pl, 506 384 270
2.
Kujawsko-Pomorskie - Paweł Tanajno: pawel.tanajno@db.org.pl, 512 454 075
3.
Lubelskie - Sławomir Dziudzik: slawomir.dziudzik@db.org.pl, 508 204 437
4.
Lubuskie - Dominik Nycz: dominik.nycz@db.org.pl, 501 687 388
5.
Łódzkie - Paweł Tanajno: pawel.tanajno@db.org.pl, 512 454 075
6.
Małopolskie - Adam Kotucha: adam.kotucha@db.org.pl, 600 728 125
7.
Mazowieckie - Dominik Hernik: dominik.hernik@db.org.pl, 600 728 285
8.
Opolskie - Łukasz Buhl: lukasz.buhl@db.org.pl, 662 309 991
9.
Podkarpackie - Sławomir Dziudzik: slawomir.dziudzik@db.org.pl, 508 204 437
10. Podlaskie - Dorota Radziszewska: dorota.radziszewska@db.org.pl, 696 433 814
11. Pomorskie - Maciej Knuth: maciej.knuth@db.org.pl, 792 096 275
12. Śląskie - Krzysztof Naleźniak: krzysztof.nalezniak@db.org.pl, 503 069 222
13. Świętokrzyskie - Małgorzata Marenin: malgorzatamarenin@gmail.com
14. Warmińsko-Mazurskie - Paweł Tanajno: pawel.tanajno@db.org.pl, 512 454 075
15. Wielkopolskie - Dominik Hernik: dominik.hernik@db.org.pl, 600 728 285
16. Zachodniopomorskie - Tomasz Majewski: tomasz.majewski@db.org.pl, 501 414 741
6.

Wolne wnioski.

1) Uczestnicy posiedzenia złożyli podziękowania Kandydatowi na Senatora Andrzejowi Gorayskiemu, PW
Piotrowi Kobusowi i pozostałym za wkład pracy w kampanię, za możliwość udziału w niej.
W rewanżu kandydat Andrzej Gorayski podziękował wszystkim za pracę i wsparcie podczas
minionej kampanii.
2) Krzysztof Szewczyk zaproponował, aby w wynika otwarcia Grupy dyskusyjnej DB na FB dla
kandydatów na listy samorządowe przemianować ją na „Grupę samorządową”, z jednoczęsną
stworzeniem nowej grupy dyskusyjnej tylko dla członków DB.
W wyniku dyskusji i głosów przeciwnych Zarząd postanowił głosować propozycję wariantowo:
Wariant 1 – zostawić tak, jak jest
Wariant 2 – przyjąć zgodnie z propozycją K. Szewczyka
Głosowanie (udział wzięło 5 członków DB, bez K. Szewczyka – zrezygnował z funkcji):
Wariant 1: głosów za – 4
Wariant 2: głosów za – 1
W wyniku głosowania postanowiono o pozostawieniu grupy bez zmian.
3) Poruszono kwestię wyłonienia delegacji reprezentującej DB na międzynarodowej konferencji ruchów
demokracji bezpośredniej w dniu 20 września 2014 roku, na którą organizator – strona Czeska –
zaprosił przedstawiciela DB.
Jako delegaci dobrowolnie zgłosili się Andrzej Gorayski i Marian Waszkielewicz (potwierdzil
gotowość telefonicznie). Kandydaci zostali zaakceptowani przez zebranych.
7.

Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Demokracji Bezpośredniej.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował przybyłym za udział w posiedzeniu.
Przewodniczący obrad

/-/

Protokolant

Adam Kotucha

/-/ Beata Dziudzik
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